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Dankwoord 

 

Hoewel op de kaft van dit proefschrift alleen mijn naam staat, heb ik veel te 

danken aan verschillende mensen om me heen. Intragroepsprocessen hebben ook in 

de totstandkoming van dit boekje een grote rol gespeeld, en een aantal groepen wil ik 

daarvoor in het bijzonder bedanken. 

Als eerste groep wil ik mijn (co-)promotoren bedanken: Tom, Ernestine, en 

Martijn. Tom, je hebt een aanstekelijk enthousiasme voor onderzoek en ik vond je 

onomwonden eerlijkheid in feedback heel prettig. Daarnaast bewonder ik de manier 

waarop je me aan de ene kant de vrijheid gaf om het mijn eigen onderzoeksproject te 

maken, en je aan de andere kant ook echt persoonlijk betrokken toonde. Heel 

typerend voor jouw betrokkenheid was jouw eerste reactie toen ik vertelde dat ik 

zwanger was: “Goh, het voelt een klein beetje alsof ik opa word.” Ernestine, ook 

onze samenwerking heb ik heel fijn gevonden. Je deur stond altijd voor me open, en 

ik heb grote bewondering voor de manier waarop jij desondanks een goede balans 

weet te bewaren tussen werk en privé. Martijn, al tijdens mijn sollicitatiegesprek leek 

jij me behoorlijk goed in te schatten. Je constateerde terecht dat ik een heel brede 

interesse heb en vroeg je af of ik me wel vier jaar lang op één onderwerp zou kunnen 

concentreren. Daar twijfelde ik toen al geen moment aan, en dankzij de vrijheid die 

jullie me in mijn promotie-onderzoek hebben gegund heb ik me inderdaad geen 

moment verveeld. Bedankt alledrie voor de fijne en inspirerende samenwerking! 

Als tweede wil ik al mijn collega’s bedanken voor de afgelopen jaren. Mede 

door de etentjes en borrels in de Minnaar ben ik me thuis gaan voelen in Groningen. 

Ik heb het erg naar mijn zin gehad met mijn collega’s op het NWO-project (Bart, 

Susanne, Elanor), bedankt voor de goede samenwerking en de mooie herinneringen 

aan onze geslaagde medium-sized meeting! Ook wil ik mijn kamergenoten bedanken, 

in het bijzonder Elze (voor het warme welkom en de vanzelfsprekendheid waarmee 

je mij op sleeptouw nam om te laten zien dat aio zijn vooral ook heel sociaal is), Lise 

(voor je heerlijk herkenbare nerderigheid en hulp bij methodologische vragen), Thijs 

(voor liters thee en gezelligheid, voor de vele gesprekken als jonge ouders en voor 

het serieus samen hard werken) en Nicole (voor de vrolijke afleiding en steun tijdens 

het afronden van mijn proefschrift). Bedankt ook de “PhD peer posse” groep voor 

ontzettend veel plezier (Sarah, Aafke, Anne Marthe, Bibiana, Cobus, Darya, Felicity, 

Julia, Johnny, Jolien, Maja, Marloes, Wim) en de labgroep voor interessante 
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discussies (Birol, Katherine, Kai, Marlon, Nina, Namkje, Russell, Ruth, Sabine, 

Simon, Toon, Wiebren, Wolfgang). Bedankt ook aan mijn nieuwe collega’s van de 

docenteneenheid (Alicia, Evelien, Frank, José, Jacobien, Jasper, Johan, Job, Karel, 

Liga, Lianne, Maraike, Mark, Marike, Maxi, Mijke, Stacey, Theo). En ook de portiers 

en secretaresses die me wegwijs hebben gemaakt en alle studenten die enthousiast 

hebben geholpen bij mijn studies. 

Ook wat verder buiten Groningen heb ik veel fijne collega’s ontmoet met 

wie ik inspirerende discussies heb gevoerd: Bedankt aan alle collega’s van de NWO 

Conflict & veiligheid-projecten, het KLI, op congressen (o.a. ASPO, ESCON, de 

Groningen-Leuven bijeenkomsten). Thanks to EASP for the summer school in 

Limerick and for supporting our medium-sized meeting. A special thanks the 

“georgeous & common people” and others who made the summer school so much 

fun! I would also like to thank the people I met during my visits to Germany, the UK 

and Scotland for their warm welcome and inspiring conversations: John Dixon, 

thanks for welcoming me in Lancaster; Gerald Echterhoff and colleagues at the 

University of Münster; Steve Reicher, Nicole Tausch, and colleagues at the 

University of St. Andrews; Nick Hopkins, Fabio Sani, and colleagues at the 

University of Dundee; Mark Levine, Manuela Barreto, and colleagues at the 

University of Exeter; and John Drury and colleagues at the University of Sussex.  

En natuurlijk bedankt aan mijn vrienden en familie. Mijn paranimfen Thijs 

en Klaas, zo fijn dat jullie op mijn promotie naast mij willen staan! Lieve Klaas, 

bedankt dat je me gevolgd bent naar Groningen en dat je er altijd bent voor mij. 

Bedankt aan alle vrienden, dichtbij en verder weg, voor de gezelligheid en 

herinnering dat er meer bestaat dan promoveren. Dankjulliewel lieve pappa en mama 

voor jullie liefde, geduld en vertrouwen in mij. Nynke en Klaas (Reinder en Ella), 

Jelmer en Evelien, wat ben ik blij met jullie om me heen. En natuurlijk ook Lidy, 

Willem, Banafsheh, en Paul. Op een bijzonder plekje wil ik Gert bedanken, ik heb 

genoten van onze gesprekken over wetenschap. Wat was je er graag bij geweest en 

wat had ik jou er graag bij gehad op deze bijzondere dag. Ik draag mijn proefschrift 

op aan jou. Ten slotte Marrit, jij hebt me geleerd om te relativeren en gewoon te 

genieten.  

 

Lieve allemaal, bedankt! :) 

Hedy  


